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Lindab Safe és Lindab Safe Click 

A Lindab Safe a SITAC által kiadott 1358/88-as tanúsítvány szerint jóváhagyott rendszer és folyamatos minőségellenőr-
zés alatt áll.

Mindez azt jelenti, hogy ha a Lindab Safe légcsatornákat és idomokat az alábbi útmutató alapján szerelik össze, a rend-
szer teljesíti a „D” légtömörségi osztály követelményeit.

A termékeket az alábbi jóváhagyást jelölő címkével és szállítási megjegyzéssel láttuk el. A lemezre vagy matrica formájá-
ban vagy dombornyomással kerül fel a logo.

FIGYELEM! Az itt leírt szerelési eljárások csak az MSZ EN 12237 szabvány szerinti „Statikus nyomáshatárok” közötti 
terheléseknek felel meg. Az egyéb terheléseket, mint pl. a gravitáció vagy a szél, más módon kell ellensúlyozni, felfüg-
gesztések és alátámasztások alkalmazásával.

FIGYELEM! Ha a rendszeren légtömörségi tesztet kell elvégezni, azt még a hőszigetelési munkák előtt meg kell tenni, 
hogy lehetőség legyen felülvizsgálatra és javításra. A légtömörségre vonatkozóan csak akkor tudunk panaszt elfogadni, 
ha a rendszer egészére biztosított a felülvizsgálat lehetősége.

Csatlakozó rendszer (általános jellemzők)

Lindab Safe Lindab Safe Click

Csavarokkal vagy szegecsekkel 
csatlakoztatva.

Csővégbe hornyolt karmokkal csatlakoztatva. 
Lindab Safe az alapja.

Minden átmérőre alkalmazható.
Korlátozott számú átmérőt érint, lásd a 2. 
táblázatot. Egyéb átmérőkhöz alkalmazzon 
Lindab Safe csatlakozást.

A Safe Click kiegészíthető csavarokkal vagy 
szegecsekkel a következők miatt:

•	 erősebb csatlakozás elérése,

•	 elcsavarodás megelőzése,

•	Click termék csatlakozása nem-Click 
elemmel,

•	Click termék bontható csatlakozása 
nem-Click elemmel.
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Előkészítés szereléshez 
•	Ellenőrizze a légcsatornákon és az idomokon a fentebb említett címkéket!

•	A légcsatornákat és idomokat esőtől védett raktárban/területen tárolja, hogy az alapanyag minősége ne romoljon! 
Ne használjon sérült elemeket, különben a rendszer légtömörségét kockáztatja!

Lindab Safe Lindab Safe Click

• Vágja a légcsatornát megfelelő méretűre. Távolítsa 
el a sorját az élekről! Könnyebb az összeszerelés 
és a gumigyűrű sérülésének is kisebb a veszélye, 
ha sorjamentes a légcsatorna. 
Vágja le a tüskét, amely a korcnál jött létre a vágás 
során.

•	 Vágja a légcsatornát megfelelő méretűre. Ez nélkülöz-
hetetlen feltétele a Lindab Safe Click alkalmazásának. 
Távolítsa el a sorját az élekről!
Könnyebb az összeszerelés és a gumigyűrű sérülésének is 
kisebb a veszélye, ha sorjamentes a légcsatorna. 
Vágja le a tüskét, amely a korcnál jött létre a vágás során.

•	 Miután a légcsatornát méretre vágta – hornyolja be a 
karmokat a kerület mentén. Lásd 1. táblázatot.

•	 Figyelmesen tömítse a mérések, eltávolított csava-
rok vagy szegecsek után maradt furatokat.

•	 Figyelmesen tömítse a mérések után maradt furatokat.

1. táblázat: A karmok mérete és elhelyezkedése

 
2. táblázat: Rögzítők és karmok száma

Lindab Safe Lindab Safe Click
Click présfogó

40.1 60.1

Ø 
[mm]

A megfelelő szilárdság eléréséhez minimálisan 
szükséges rögzítők száma

[db]

A megfelelő szilárdság eléréséhez javasolt 
karmok száma

[db]

63 2 – –

 80–112 2 2 –

125–160 3 4 –

180–224 3 4 –

250–315 4 – 4

355–630 4 – –

710–1250 6 – –

1400–1600 10 – –

A függesztés sűrűségétől függően akár több 
rögzítő elemre is szükség lehet, hogy a 
rendszer megfelelő szerkezeti állékonyságát 
elérjük.

A függesztés sűrűségétől függően akár több 
karomra is szükség lehet, hogy a rendszer 
megfelelő szerkezeti állékonyságát elérjük. Több 
karom nehezíti az elemek összeszerelését.

Click présfogó

40.1 60.1

Ø 
[mm]

Hmin[mm] Hmin[mm] L 
[mm]

80–224 2,0 – 30,5–32,5

250–315 – 2,5 50,5–52,5

H

L
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Szerelés 

Lindab Safe Lindab Safe Click

1 Illessze az idom visszahajtott élét a légcsatornába! 1 Illessze az idom visszahajtott élét a légcsatornába!
Ellenőrizze, hogy a tömítés első pereme érintkezik 
a légcsatorna élével a kör teljes kerülete mentén, 
majd tolja beljebb egyenesen úgy, hogy a perem 
ne csavarodjon több irányba!

2 Ellenőrizze, hogy a tömítés első pereme érintkezik 
a légcsatorna élével a kör teljes kerülete mentén, 
majd tolja beljebb egyenesen úgy, hogy a perem 
ne csavarodjon több irányba!

2 Tolja az idomot a légcsatornába először csak a 
karmokig. Enyhe forgatás könnyíti a becsúszást.

3 Finoman forgatva tolja az idomot a légcsatornába. 
Enyhe forgatás könnyíti a becsúszást.

3 Majd tolja tovább az idomot, és mozgassa az 
idomot vagy a légcsatornát enyhén előre-hátra 
azért, hogy ne egyszerre haladjon át az összes 
karmon.

4 Rögzítse az idomot önfúró csavarokkal vagy 
légtömör szegecsekkel. FIGYELEM! Csak a Lindab 
által előírt rögzítőelemet használja, amikor C vagy 
D légtömörséget kíván elérni. Lásd 3. táblázatot.

4 Az idom rögzítve van a légcsatornában, amikor a 
visszahajlított perem beakad a karom mögött.

5 A rögzítőelemeket a légcsatorna végétől kb. 10-15 
mm-re kell elhelyezni, így a gumigyűrű nem sérül.

5 Összeszerelés után az idom tengelye körül elfor-
gatható.

6 A rögzítőelemet mindig a légcsatorna és az idom 
közötti résnek megfelelően kell elhelyezni. A kerü-
let mentén egyenletes legyen az elosztás.
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3. táblázat: Alkalmazható csavarok és szegecsek

Önmetsző csavar

•	 Jó	légtömörségű,

•	 erős,	mert	gallért	alakít	ki	a	vékony	
lemezben. 

Megfelelő

Szűkített önfúró csavar

•	 Jó	légtömörségű,

•	 erős,	mert	gallért	alakít	ki	a	vékony	
lemezben.

Megfelelő

Önfúró csavar

•	 Rossz	légtömörségű,

•	 gyenge,	mert	sokat	kivág	a	vékony	
lemezből.

Nem megfelelő!

Légtömör zártfejű szegecs

•	 Jó	légtömörségű,

•	 erős,

•	 nagyon	munkaigényes	a	szerelése.

Megfelelő

Lyukas szegecs

•	 Nem	légtömör,	ha	a	belső	henger	
kiesik,

•	 erős,

•	 munkaigényes	a	szerelése.

Nem megfelelő!
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Hasznos tudnivalók! 
Az idomot a légcsatornába helyezéskor és eltávolításkor finoman forgassa el, így a gumigyűrű peremei könnyebben 
kerülnek a megfelelő helyzetbe.

Ha az idomok és légcsatornák kör keresztmetszetűek, könnyebb az összeszerelésük. A Lindab minőségbiztosítási 
rendszere gondoskodik arról, hogy a gyártási folyamat során az elemek minél inkább kör alakúak legyenek. A 
légcsatornák azonban súlyuk miatt nagyobb méreteknél kissé oválissá válhatnak. A függesztőbilincsek használatával a 
légcsatornák ismét visszanyerik kör alakjukat és ezáltal a rendszer könnyen szerelhetővé válik.

Könnyebbé teszi a szerelést, ha kicsit ráütünk a légcsatornára, mivel a súrlódás csökken az idom és a légcsatorna között, 
így az elemek a sorják és egyenetlenségek ellenére a megfelelő helyre kerülnek.

A légcsatorna méretre vágása után távolítsuk el a sorját! Vágjuk le a tüskét is, amely a korcnál jött létre a vágás során!

Nagyobb méretek esetén a Safe idomoknál a Lindab hátrébb helyezte a tömítőgyűrűt az idom végétől, ami megkönnyíti az 
összeillesztést.

Ha korábban már használt elemeket alkalmazunk, tömíteni kell a régi furatokat, különben a rendszer szivárogni fog és 
zajos lehet.

Speciálisan tömített elemek 
Bizonyos elemeknek, pl. a nyeregidomoknak (PSU, TSTCU, TSTU) és a beömlőnyílásoknak (ILRU, ILU, ILF) a Lindab Safe 
végződésen kívül van egy egyedi csatlakozása is a gerincvezeték felületéhez, ami potenciális szivárgási pont. Ezeket a 
csatlakozásokat tömíteni kell, hogy bizonyosan elérjék a C vagy D légtömörségi osztályt. Használjunk hosszútávon is 
rugalmas és tartós tömítőanyagot.

Termékek Click nélkül 
Néhány idom, mint például az SMFU csatlakozó, EPF és ESU véglezáró sapkák, valamint természetesen a tisztító fedelek 
EPFH, ESHU, KCU és KCIVU nem rendelkeznek Click funkcióval a könnyű bonthatóság céljából.

Lindab Safe-től vagy Lindab Safe Click-től eltérő elemek használata 
Olyan termékeket, melyek hivatalosan nem teljesítik a C vagy D tömörségi osztály követelményeit, csak kis részben 
használjunk. Ha mégis előfordul ilyen elem, akkor ellenőrizni kell tömörség és tartósság szempontjából. Ilyen esetben úgy 
kell tömíteni, hogy az elemek teljesíteni tudják a C vagy D tömörségi osztály követelményeit. Használjunk hosszútávon is 
rugalmas és tartós tömítőanyagot. 

Elemek ideiglenes csatlakoztatása méretvétel és ellenőrzés céljából.

Lindab Safe Lindab Safe Click

Megoldás:

1 Csatlakoztassa és ellenőrizze!
2 Szedje szét és vágja pontos méretre a légcsatornát, ha 

szükséges!
3 Csatlakoztassa csavarokkal vagy szegeccsel!

Megoldás 1:

1 Vegyen egy csövet Click karmok nélkül!
2 Csatlakoztassa és ellenőrizze!
3 Szedje szét és vágja pontos méretre a légcsatornát, ha 

szükséges!
4 Préselje be a Click karmokat a légcsatornába!
5 Csatlakoztassa az elemeket Click-kel!
 
Megoldás 2:

1 Vegyen egy csövet Click karmokkal!
2 Csatlakoztassa és ellenőrizze – de ne nyomja olyan 

mélyre az idomot, hogy Click kötés jöjjön létre!
3 Szedje szét és vágja pontos méretre a légcsatornát, ha 

szükséges!
4 Csatlakoztassa az elemeket Click-kel!
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Hosszanti méretbeállítás csővágás helyett.

Lindab Safe Lindab Safe Click

Megoldás:

1 Használjon toldó-illesztő elemeket. Pl. SNPU vagy 
SMFU csatlakozót.

2 Csatlakoztassa csavarral vagy szegeccsel!

Megoldás:

1 Használjon toldó-illesztő elemeket. Pl. SNPU vagy 
SMFU csatlakozót.

2 Csatlakoztassa csavarral vagy szegeccsel!

Toldó illesztő idom 
csatlakozással

Toldó illesztő

A légcsatornák vágása SR Cutter vágópaddal 

Függesztések 

Szerelje fel a függesztőket egyenes vonalban és a lehető 
legközelebb a csatlakozásokhoz! Szükség szerint rögzítse 
kiegészítő csavarokkal az extra stabilitás céljából!

Szabványostól eltérő szögek és görbe falak 

Szerelje a légcsatornát a kívánt szögben úgy, hogy a 
tömítőgyűrű ne legyen látható! Ahol a Click karom nem 
akadt be, rögzítse a légcsatornát csavarral vagy 
szegeccsel!

Vannak helyzetek, amikor a csatlakozásokat rögzíteni 
kell, pl. amikor egy könyök a légcsatorna súlya miatt 
elfordul lefelé. Szerelje fel az első függesztőt és a 
könyököt, majd rögzítse a csatlakozást csavarral vagy 
szegeccsel!

Amikor a csatlakozásokat rögzíteni kell 
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Lindab Safe Click

Csatlakoztatott termékek szétszerelése.

Lindab Safe Lindab Safe Click

Megoldás:

1 Hajtsa ki a csavarokat vagy fúrja ki a szegecseket!
2 Enyhe csavarással válassza szét az elemeket!
3 Az idomokon ezután szivárgó furatok maradnak, de 

figyelmes tömítés után újra felhasználhatók lesznek.

Megoldás:

1 Fúrjon egy 5 mm-es furatot a légcsatornába 4 mm-rel a 
Click karom mögött ferdén elfordított fúróval és

2 ugyanabban a pillanatban fordítsa a fúrót vissza és így 
az idom és a légcsatorna szét lesz választva. Megfelelő 
technikával az idom sértetlen marad és újra 
felhasználható lesz.

3 Ismételje ezt meg több rögzítő karomnál, ha szükséges!
4 Enyhe csavarással válassza szét az elemeket!
5 Vágja le az átfúrt csővéget!

Szétszerelés

5 mm-es furat Ferde szögben fúrjon Szedje szét 


